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 مقدمه
در  اجزاييپست : هختلف در ٍاحذّاي آهَسضي هختلف باضٌذ. ايي سِ سوت عبارتٌذ اس سوت سِ داراي  تَاًٌذ در سيستن اساتيذ هي

ّاي آهَسضي، هذعَ دعَت ضذُ اس سايز  گزٍُ آهَسضي )ضاهل : عضَ ّيأت علوي، هذعَ داخلي اس سايز گزٍُ راٌّوا، استاداستاد ، ساسهاى

ّاي هختلفي کِ در ٍاحذّاي آهَسضي هتفاٍت دارًذ  هيتَاًٌذ با تَجِ بِ سوت سیستم جامع آموزشا اساتيذ در سيستن لذ ّا(. داًطگاُ

، ًوزُتَاًذ عولياتي ًظيز ثبت  هي سیستم جامع آموزشالذام بِ اًجام عوليات جاري خَد در سيستن ًوايٌذ. استاد با الگيي بِ سيستن 

ييذ اًتخاب ٍاحذ داًطجَياى، استاد راٌّوا، هطاّذُ سَابك تحصيلي داًطجَياى هزبَعِ، ثبت هيشاى پاسخ بِ اعتزاض ًوزُ، بزرسي ٍ تا
ّاي خَد ٍ ... را اًجام دّذ. در اداهِ بِ تطزيح ّز يک اس ايي اهکاًات  غيبت داًطجَ، هطاّذُ اعالعات فزدي ٍ ارسضيابي ٍ سَابك فعاليت

 ضَد. پزداختِ هي

  ثبت نمره کالس درس هاي نیمسال جاري 

 
 ثبت لیست نمره نهائي دانشجويان توسط استاد منوي عملیات استاد  .1

ّاي هزبَط بِ خَد در ّز ٍاحذ  درس تواهي کالس ثبت ليست ًوزُ ًْائي داًطجَياى تَسظ استاد ، ّز استاددر سيز هٌَي  .2
ّاي هزبَط بِ  درس تَاًذ کالس استاد هي ،چٌيي در ايي سيز هٌَ ّن .ًوايذ آهَسضي هزتبظ بِ ًيوسال جاري را هطاّذُ هي

 ثبت ًوايذ.ًيش را  ّاي گذضتِ ٍ درصَرت داضتي باسُ سهاًي هجاس، هي تَاًذ ًوزات تزمّاي لبل را هطاّذُ ًوايذ  ًيوسال

مشاهده اًتخاب کٌيذ ٍ سپس ٍارد ليٌک  ،را ثبت ًواييذي آى ّا درس خَاّيذ ًوزات داًطجَياى کالس هي ًيوسالي را کِ .3

 ضَيذ. )ضکل سيز( هاي استاد درس کالس

 
 

کالسْاي تزم هزبَعِ ًوايص دادُ هيطَد. جْت ثبت ًوزات ، هاي استاد درس مشاهده کالسپس اس ٍرٍد بِ ليٌک  .4
 ضَيذ. )ضکل سيز( ثبت لیست نمره دانشجويانداًطجَياى، ٍارد ليٌک 
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ليست داًطجَياى جْت ٍرٍد ًوزُ لابل دستزسي است. پس اس ٍرٍد ، لیست نمره دانشجويان ثبتپس اس ٍرٍد بِ ليٌک  .5

 (سيز)ضکل را بشًيذ.  ثبتًوزات کليذ 

 را بشًيذ. ثبتبزاي اعويٌاى بيطتز، بْتز است پس اس ٍرٍد چٌذ ًوزُ، کليذ  توجه :

 
 

 را بشًيذ. تايیدب ًواييذ ٍ کليذ بزاي تاييذ ًوزات ٍ هطاّذُ آى تَسظ داًطجَ، ًوزات هزبَعِ را اًتخا .6

درصَرتيکِ ًوزات تَسظ آهَسش لفل ضذُ باضذ، در ليست فَق لابل هطاّذُ است ٍ اهکاى تغييز ًوزُ ٍجَد ًخَاّذ داضت.  .7
 درصَرت ًياس بِ تغييز ًوزُ، بايستي تَسظ آهَسش، لفل ًوزُ باس ضَد.


